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Styrelsemöte 2 
!

Beslutande:   Ulrika Holmberg, ordförande 
  Eva Björk, vice ordförande 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Sara Hjälm, ledamot 
  Hans Alfredsson, ledamot 
  Cecilia Trehn, suppleant 
  Linda Madsen, suppleant  
       
Övriga närvarande:   !
Frånvarande: Annika Woxberg Blick, Kassör  
  Helen Magnusson, ledamot !
     !

1) Mötets öppnande 
 Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Godkännande av rapporter från sektorer 
HUS: Allmänlydnad o valpkurs är igång och haft sin första träff. Många trevliga 
ekipage och tre återkommande ekipage. Det finns även kursare som vill fortsätta 
mot tävling så vi ska försöka fånga upp. Vi ställde in tävlingskursen då det var för få 
anmälningar. Vi behöver sätta oss ner på ett styrelsemöte innan medlemsmötet och 
göra ett förslag angående arvode till instruktörerna. Just nu har vi fem aktiva Catrin 
Englund, Maria Gabrielsson, Linda Madsen, Kristina Strömberg och Cecilia Trehn. 
Annika vill att medlemmarna själv ska betala in till bankgiro. Träningskvällarna 
startar den 5 april kl.18. Marita är värd vid första tillfället. 
 
Tävling: Många anmälda till apelltävlingen den 2 april. Tävlingssektorn har ordnat en 
träningsdag för klubbens tävlingsekipage. 
 
Nose Work: Kristina Strömberg har nya datum för nybörjarkurs i Nose Work då den 
planerade kursen blev inställd. Maria Gabrielsson kommer att ha en 
fortsättningskurs som startar den 4/5 på begäran från de som gick nybörjarkursen. 
Kommer att skicka underlag för hemsidan. Tävlingskursen som startar 29/3 är full. 
Träningskväll inför doftprov är den 15/3 18.30. Maria Gabrielsson har bett Catrin 
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Englund om hjälp med detta då det blir lite jäv om hon skulle göra detta då hon 
dömer doftprovet den 10/4. Det har redan kommit in anmälningar till doftprovet. 
Anmälan till vår tävling 1/5 öppnar 25/3. Vi behöver funktionärer inklusive ett kök. Vi 
har även en tävling 22/8, en kvällstävling. Tomas Lind kommer att bakdöma vid vår 
tävling 1/5 för att bli NW domare. Sektorn vill liksom Marita ha plattformsträning på 
övervåningen och tänker använda den vid Nose Work-kurser. 

4) Godkännande av ekonomiska rapporter 
Saknas eftersom överlämning pågår. 

5) Inkommande skrivelser 
- Kallelse årsmöte Studiefrämjandet Sörmland 
- Inbjudan utbildning TL-lydnad 
- Utbildning i föreningsteknik 13 maj 
- Förbundsstyrelselsens svar på SKKs enkät om organisationsförändringen 
- Information om SBKs arbete med anledning av SKKs förslag på 

organisationsförändring 
- Valberedningens förslag till distriktstyrelse 
- Påminnelse utvecklingsprojektet  
- Inbjudan inofficiell utställning  
- Inbjudan domarutbildning rally 
- Årsmöteshandlingar distriktet 

6) Utgående skrivelser 
Påminnelse årsmötet. 

7) Godkännande och justering av föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

8) Årsmötet  
Protokollet måste snarast skrivas under för att kassören ska kunna teckna firma. 
SBKmedlem är uppdaterat med våra nya förtroendevalda. 

9) Förslag om att avlöna instruktörer 
Medlemsmötet är den 25 april. Kallelse ska gå ut senast den 25 mars. Handlingar 
ska gå ut senast 7 dagar innan. Ulrika bjuder in Susanna Engman och Anki 
Lindholm till nästa styrelsemöte mellan kl. 19-20 för att berätta vad vi ska tänka på. 
Ulrika och Linda tar till nästa styrelsemöte fram ett ett skriftligt förslag på utformning 
och vi har alla uppdrag att fundera på frågor som ska ställas.  
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10) SKKs enkät om organisationsförändringen 
Möte för att besvara enkäten hemma hos Marita Teräs den fredagen den 24 mars kl.
17.00. Alla som kan komma och är intresserade av att sätta sig in i förslaget är 
välkomma på mötet. Marita lägger ut alla relevanta dokument på vår webb.  

11) Utvecklingsprojektet 
Vi skulle behöva en arbetsgrupp som arbetar med detta. Ingela Falk Jensen har 
antytt att hon gärna arbeta med detta och ska tillfrågas. Även Hans och Sara vill är 
intresserade att delta i arbetsgruppen. Marita och Cecilia är med på ett första möte 
någon gång i april. 

12) Plattformträning 
Vi fixar till bord och trappa på arbetsdagen. Tävlingssaker flyttas ut till 
ungdomshuset. Hans hjälper till och fixar till trappan. Det är ok på att köpa in bord 
och material till trappan. Kostnad uppskattas till max 1500 kr. 

13) Träningstävlingar lydnad 
Eva, Ulrika och Marita kommenderar på träningstävlingarna den 12, 19 och 26 april 
kl. 18. De medlemmar som vill delta ska vara på plats för anmälan kl.17.30. Första 
datumet kör vi startklass, därefter klass 1 och sedan 2. 

14) Genomgång beslut 
- Cecila är back-up för kassören. 
- Linda är back-up för sekreteraren.  
- Det ska iordningställas för plattformträning på övervåning. Bord och material för 
trappa ska köpas. 
- Ulrika och Eva går på distriktets årsmöte. 
- Ulrika och Marita går på Studiefrämjandets årsmöte. 
- Så många i styrelsen som möjligt ska gå på utbildningen i föreningsteknik. 
- Anki Lindholm och Susanna Engman på Studiefrämjandet bjuds in till nästa 
styrelsemöte  
- Organisationsenkäten ska besvaras på arbetsmötet den 24 mars. 

15) Genomgång åtgärdslista 
Se nedan vad som återstår att göras och vad som är genomfört. 

16) Övriga frågor 
Vi måste uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret. Ulrika 
undersöker hur vi gör det. 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!
17) Mötet avslutas 

Ordförande Ulrika avslutar mötet 

!
Åtgärdslista 

1. Adressändring Circle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 
3. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Eva 
4. Förberedelser för att få fram underlag om avlöning instruktörer på nästa styrelsemöte. 

Ulrika, Linda 
5. Ordningsställande av plattformträning. Marita, Hans 
6. Inbjudan medlemsmöte, träningskvällar och träningstävlingar. Marita 
7. Uppdatera adressen som är kopplad till organisationsnumret. Ulrika


